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It-understøttelse af den 
kliniske logistik. 



3 emner: 

1. Et perspektiv på it-understøttelse af 
den kliniske logistik. 
 

2. Hvordan man formulerer krav om og 
indgår kontrakt med en leverandør 
om noget, som  

1. Er vanskeligt at definere præcist, 

2. Er svært at afgrænse, 

3. Vil være under permanent forandring 
og udvikling.  
 

3. Hvordan man sikrer en løbende 
brugerinddragelse i udviklingen af it-
understøttelse af den kliniske logistik 

1. Hvad vi ville have. 
 
 

2. Hvordan vi skaffe-
de os det. 
 
 
 
 
 
 

3. Hvordan vi sikrer 
os dets fortsatte 
værdi. 



Klinisk logistik. 3 overvejelser. 
1: Et par centrale metaforer… 

http://www.designbuild-network.com/projects/ren-people/


Klinisk logistik. 3 overvejelser. 
2: Andre former for logistik. 



Klinisk logistik. 3 overvejelser. 
3: Andre systemer. 
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Udbuddet. 

”Region Midtjylland ønsker en strategisk samarbejdspartner, som i samarbejde 
med regionen vil udvikle og levere en dynamisk it-understøttelse af regionens 
kliniske logistik.  

 

Den strategiske samarbejdspartner skal allerede ved samarbejdets begyndelse kunne 
forsyne regionen med et passende, funktionsdygtigt udgangspunkt, som kan 
danne grundlag og udgangspunkt for den videre udvikling. 

 

Klinisk logistik kan i denne sammenhæng indkredses som det informationsflow, der 
understøtter rammerne for at gennemføre et fagligt og patientoplevet veltilrettelagt 
behandlingsforløb, der repræsenterer en hensigtsmæssig ressourceanvendelse.  
Centralt i dette informationsflow står de klinisk relevante data således som de bl.a. 
registreres og behandles i regionens elektroniske patientjournal.” 

 



”Konkurrencepræget dialog” 

Prækvalifikation Dialog         Udbud          

1. Et strategisk 
samarbejde. 

2. Et funktionelt 
udgangspunkt. 



Klinisk logistik – vores leverandører. 

http://www.systematic.com/front
http://www.cetrea.dk/index.php/dahome
http://www.dk.capgemini.com/


Permanent brugerinddragelse. 

Visionsprojekter 
 
Resultatet er en 
række koncepter og  
prototyper. 
Målet er at få udfor- 
sket og beskrevet en  
kompleks problem- 
stilling 

Innovationsprojekter 
 
Resultatet er en 
række prototyper og 
pilotafprøvninger af. 
Nye løsninger. 
Målet er at finde  
innovative løsninger 
på konkrete problemer 

Udviklingsprojekter 
 
Resultatet er løsninger, 
der er kvalitetssikrede 
og kører i produktion. 
Målet er at skabe 
effektive løsninger af 
høj kvalitet til  
konkrete problem- 
stillinger. 



…men it-understøttelse af den kliniske logistik 
løser ikke alle problemer. 

Det kræver ledelsesmæssig 

 Vilje 

 Mod 

 Ordentlighed 

 Indlevelse 

 

… og dét skaffer it ikke. 

 

Den vanskeligste disciplin på et sygehus er: 
  
”Koordinering på tværs af afdelinger”. 
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Spørgsmål? 

Esben Wolf 
e.w@rm.dk 
M: 2169 4246 


